
HUOM! 
• Liiton tuki koulutustoiminnan matkakustannuksiin määräytyy A-kiltapaikkakunnan ja koulutuspaikkakunnan välisen matkan pituuden perusteella, 16 sent-

tiä/km matkustustavasta riippumatta, enintään 4 henkilön osalta / A-kilta /kurssi.  Tukea ei makseta rahana, vaan huomioidaan A-killalle lähetettävän kurs-
silaskun loppusummassa. Tukea voi saada enintään kurssin hinnan verran. 

• Matkatuen saannin edellytyksenä on, että A-kilta on huolehtinut erääntyneen jäsenmaksunsa A-Kiltojen Liitto ry:lle sekä toimittanut tilastotiedot 
edellisen vuoden toiminnastaan ja yhdistyksen voimassa olevat yhteystiedot.  

• Sitovan ilmoittautumisen peruminen täytyy tehdä 2 viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista laskutamme sovitusti, paitsi 
sairastapauksissa, jolloin on esitettävä lääkärintodistus. 

• Osallistujat on vakuutettu tapaturmien osalta A-Kiltojen Liitto ry:n taholta. 
• Ei lemmikkieläimiä koulutuksiin. 
• Välttäkää voimakkaiden hajusteiden käyttöä. 
• Kaikki A-kiltatoiminta on päihteetöntä. 
• Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin. 

Päivillä vertaiskoutsina Matti Itkonen, p. 045 8499 120, enska57@gmail.com 
Lisätietoja antavat Kirsi Mäki, puh. 040 167 9377 (sisällölliset asiat) ja 
Anna Niemistö, p. 0400 394869 (ilmoittautumiset, maksut). 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A-Kiltojen Liitto ry:n Veteraanipäivät on koulutus, jossa vaihdetaan tuntemuksia, muistoja ja kokemuksia  
A-kiltatoiminnasta ja päihdetoipumisesta sekä ideoidaan uutta. 
Veteraanipäivät on tarkoitettu niille, jotka 

- ovat olleet mukana A-kiltatoiminnassa vuosissa mitaten pitkään tai 
- ovat tällä hetkellä mukana A-kiltatoiminnassa aktiivisesti tai 
- ovat olleet A-kilta-aktiiveja joskus ja nyt vauhti on jo vähän hiipunut.  

Tapahtumassa on tarjolla kokemuksen syvää rintaääntä, vertaistukea ja virkistystä sekä antoisia keskuste-
luja. Myös vuositeema ”Tilaa toipua” on esillä Veteraanipäivillä. 
Veteraanipäivien tavoitteena on antaa jotain omasta kokemuksesta nykyisen A-kiltaväen käyttöön ja siten 
kehittää tämänhetkistä ja tulevaa A-kiltatoimintaa − sekä tietenkin virkistyä ja voimaantua selvästi parem-
massa seurassa. 
Veteraanipäivien hinta on 84€/hlö. Hintaan sisältyy koulutus, ohjelmaan merkityt ruokailut ja majoittumi-
nen kahden hengen huoneessa omin liinavaattein (leirikeskuksen liinavaatteista peritään osallistujalta pai-
kan päällä 10€).    
Tapahtuman maksimiosallistujamäärä on 18 henkilöä, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Osal-
listujamäärän täytyttyä, seuraavaksi ilmoittautuneet ovat varalla. Peruuntumisten sattuessa vapautuneet 
paikat täytetään varallaolojärjestyksessä. Niin varallaolosta kuin vapautuneen paikan saamisesta ilmoite-
taan A-kiltaan/ henkilökohtaisesti osallistujalle (jos puhelinnumero ilmoittautumislomakkeessa). Varallaolo 
ei velvoita vapautuvan paikan vastaanottamiseen. Päivien peruuntuessa siitä ilmoitetaan erikseen osallistu-
jille. Veteraanipäivien toteutuminen edellyttää vähintään 10 osallistujaa. 

 

 
 
 
Sitovat ilmoittautumiset A-killoittain 15.9.2021 mennessä joko sähköisesti www.a-kiltojenliitto.fi käyttäen 
ekstranet -tunnuksia tai oheisella ilmoittautumislomakkeella osoitteeseen  
A-Kiltojen Liitto ry, Itsenäisyydenkatu 17 B 3. krs, 33500 TAMPERE 

  

 

Veteraanipäivät  
18.–20.10.2021 

Leirikeskus Luurinmutka,  
Kurtinlammentie 9, Utajärvi 

Veteraanipäivät  
18.–20.10.2021 

Leirikeskus Luurinmutka,  
Kurtinlammentie 9, Utajärvi 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Maanantai 18.10. 

15.00 Saapuminen ja majoittuminen 
15.30 Veteraanipäivien avaus 
16.30 Päivällinen 
17.30 Vahvuuteni toipujana ja A-kiltalaisena  
20.00 Iltapala ja sauna sekä turinointia takkatuvalla   
    
Tiistai 19.10. 
 
8.00 Aamupala  
9.00 Tilaa toipua -rastikävely (sään salliessa ulkona) 
10.00 Rastien purku  
11.00 Paha. Pahempi. Muutos.  
 Miksi muutosta vastustetaan? Vai vastustetaanko?  
12.00 Lounas ja ruokalepo  
14.00 Päiväkahvi 
14.30 A-kiltaveteraani − A-killan helmi vai harmi?  
15.30 Mitä sanoisin nuorelle itselleni? #olisinpatiennyt  
17.00 Päivällinen 
18.00 Vertaiskoutsi vauhdissa − vertaiskoutsin vauhdissa  
 Turinointia takkatuvalla 
 Iltapala ja sauna 
 
Keskiviikko 20.10. 
 
8.00 Aamupala 
9.00 Ulkoilua  
10.00 Veteraanin terveiset A-kiltatoiminnalle ja A-Kiltojen Liitolle 
11.00 Palautekeskustelu ja todistusten jako  
12.00 Lounas ja kotiin lähtö 
 

VETERAANIPÄIVIEN 
OHJELMA 

 

VETERAANIPÄIVIEN 
OHJELMA 

 Kouluttajina Kirsi Mäki ja  Ilmo Häkkinen  
 sekä vertaiskoutsina Matti Itkonen 

 



 
 

 
ILMOITTAUTUMISLOMAKE 

Veteraanipäivät 
18.–20.10.2021, Leirikeskus Luurinmutka, Utajärvi 

 

      A-kilta ry  
ilmoittaa seuraavat osanottajat: 

    
  
NIMI (tikkukirjaimilla) Puhelin (pakollinen tieto) Huom. (ruoka-allergiat yms.) 
   

   

   

   

   

   

 

 
 
              /             2021 
Paikka    Päiväys 

 

 

        
A-killan nimenkirjoittajan allekirjoitus   A-killan nimenkirjoittajan allekirjoitus  

 

Ilmoittautumiset 15.9.2021 mennessä  
joko sähköisesti www.a-kiltojenliitto.fi käyttäen ekstranet -tunnuksia  

tai postitse A-Kiltojen Liitto ry, Itsenäisyydenkatu 17 B, 33500 Tampere 


